FEIRA PARA O FOMENTO DO
EMPREGO
2019

Vl EDICIÓN

VIGO
10-11 Maio
Estación Marítima

COLABORAN

VIGO
10-11 Maio
Estación Marítima

PROGRAMA:
VENRES 10 DE MAIO

APERTURA DE PORTAS
Horario: 9:30 h

PARLADOIRO: ¡¡¡ALÍSTATE!!! Horario: 10:30 a 11:30h
FORZAS ARMADAS: Unha oportunidade para formarse e traballar.
Horario: Venres 10:00 h ataSabado 13:00h OBRADOIRO:
"GIRA MUJERES COCA-COLA"

Se eres muller e tes unha idea de negocio, aquí tes un roteiro cara ao
emprendemento e a empregabilidade

ACTO PROTOCOLARIO DE INAUGURACIÓN OFICIAL. Horario: 11:30 a 12:30h
Horario: Venres e Sábado MOSTRA - ESCAPARATE:
"FP: Futuros Profesionais en Acción"
Localización: Entrada Estación MarÍtima
Dun xeito interactivo e participativo, presentaranse diversas opcións pouco
coñecidas pero moi atractivas da considerable oferta de FP en Galicia:

" TOUR" EMPREGALIA 2019
Visitas guiadas participativas polos espazos de Empregalia dirixidas a
Centros de FP e bacherelato, Obradoiros de Emprego,...
para axudar á mocidade a coñecer as características e perfís que
precisan as empresas dos seus traballadores do futuro.
Horario: 12:00 - 13:00 NETWORKING EMPREGALIA
"NICE TO MEET YOU"
Convite reservado a expositores, poñentes en mesas e obradorios e
autoridades para construir ou reforzar a rede de contactos e negocios
coas persoas, empresas e entidades presentes na Feira con intereses
comúns, reunidos a través dun aperitivo servido polo alumnado dos ciclos
de Hostelería e Industrias alimentarias dun reputado centro de FP da
cidade.
MESA REDONDA:
NUNCA É CEDO PARA UNHA BOA IDEA. Horario: 17:00h
A xuventude tamén ten espírito emprendedor e capacidade para desenvolver
proxectos de éxito.
Convidados: 4 emprendedoras/es novos de exito.

VIGO
10-11 Maio
Estación Marítima

PROGRAMA:
VENRES 10 DE MAIO
MESA REDONDA: Horario: 18:00h
"NA PUNTA DA LINGUA".
A pluralidade idiomática como vantaxe laboral.
Coordenador: D. Valentín García Gómez S.X. Política Lingüística.
Horario: 18:00h "MESA REDONDA: DE ONDE VIMOS...
CARA ONDE VAMOS
Mesa de representantes dos sectores máis dinámicos da economía
galega; pesca, asteleiros,
automoción, metal,..
PECHE DE PORTAS
Coordenador: Pablo Campos.
Horario: 20:30h

PROGRAMA:
SÁBADO 11 DE MAIO

APERTURA DE PORTAS
Horario: 9:30h

OBRADOIROS: Horario: 10:00-11:30h
CAL É O TEU LADO BO??
Xestiona a túa Imaxe nas Redes. Facilitadores: Escola de Negocios IESIDE.
Horario: 11:45-14:00h OBRADOIROS:
CUESTIÓN DE ACTITUDE
Obradoiros de dinámicas de presentación, traballo en equpo,
iniciativa, empatia, liderazgo... para procesos selectivos. Previa
inscripción

MESA REDONDA: Horario: 11:00h
SOÑANDO COS PES NA TERRA: Buscando un Futuro no Rural.
Oportunidades de negocio e emprego no rural.
Coordinador: Director Xeral AGADER
Horario: 12:00h MESA REDONDA: MELLOR SE CONCILIAMOS
Coñecer e tomar conciencia da conciliación e de
todas as alternativas de traballo
PECHE DE PORTAS Horario: 14:00h
ACTO DE CLAUSURA

VIGO
10-11 Maio
Estación Marítima

Falar de Empregalia, é falar de EMPREGO, en
maiúsculas.
O concepto de Empregalia naceu da man da
Asociación de Mulleres en Igualdade de Vigo fai xa
seis anos.
Vendo a acuciante situación de desemprego que
afectaba a Vigo e á súa contorna fai xa uns anos, a
Asociación asentada na cidade olívica ve a
necesidade de emprender algunha iniciativa para
poder impulsar o emprego tanto na nosa cidade
como nas zonas limítrofes. Nace entón a idea de
crear EMPREGALIA.
Nas primeiras edicións de EMPREGALIA, os nosos
obxectivos pasaban por pór en contacto directo a
demandantes e oferentes de emprego, así como
orientar e ofrecer ferramentas para unha búsqueda
axeitada de emprego.

Fomentar a transparencia nos procesos de selección de
persoal das empresas e axudar a estudantes de último
ano a orientar a súa carreira profesional, foron tamén
propósitos importantes en anteriores edicións. Así mesmo
dabamos a coñecer os programas e iniciativas de fomento
do emprego das Administracións Públicas.
Todos estes conceptos seguen vivos aínda hoxe en día,
pero dado que a nosa cidade esta inmersa nunha
inminente Cuarta Revolución Industrial vémonos na
obriga a correr cos novos tempos. Por ende, queremos
dende a Asociación, que este ano EMPREGALIA sexa
tamén un motor de visibilización para a Industria Viguesa
que está en acuciante crecemento e en busca de novos
traballadores para as súas empresas.
Con este obxectivo nace unha NOVA EMPREGALIA,

